
Lednogóra nr 48 – lokal niemieszkalny nr 1
___________________________________________________

Lokal na sprzedaż



Miejscowość i nr porządkowy Lednogóra nr 48

Powiat/Gmina gnieźnieński/Łubowo

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia pomieszczeń 

przynależnych

23,20 m²

3 pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 32,40 m²

Udział 497/1000 części w nieruchomości wspólnej

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr PO1G/00009256/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny lokalu

Stan prawny udziału w gruncie                      

Własność

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr o powierzchni użytkowej 23,20 m², usytuowanego na parterze

w budynku mieszkalnym, do którego przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze usytuowane w pozostałych budynkach niemieszkalnych

o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m² wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 497/1000 części w nieruchomości

wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 61

i powierzchni 0,0500 ha, położonej w miejscowości Lednogóra nr 48, gminie Łubowo, powiecie gnieźnieńskim, województwie

wielkopolskim, objętej księga wieczystą nr PO1G/00009256/7 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg

Wieczystych, oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

❑samodzielność lokalu niemieszkalnego nr 1 została potwierdzona zaświadczeniem nr AB.6740.30.V.Segr.gm.Łub.2019r. z dnia

29.03.2019r. wydanym przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

❑ lokal składa się 4 pomieszczeń: przedsionka o powierzchni 2,00 m², sali obsługowej z zapleczem o powierzchni 18,90 m², WC

o powierzchni 1,40 m² oraz pomieszczenia po kabinie telefonicznej o powierzchni 0,90 m². Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia

gospodarcze w pozostałych budynkach niemieszkalnych o łącznej powierzchni 32,40 m².

❑ Przedmiotowy lokal został wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Możliwe ogrzewanie w lokalu:

elektryczne lub podłączenie do sieci gazowej.

❑ Wejście do lokalu niezależne, w szczycie budynku. Pomieszczenia gospodarcze posiadają odrębne wejścia, od strony podwórza.



PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy

Łubowo nr II/8/98 z dnia 04.11.1998r. (Dz. Urzęd. Woj. Poznańskiego nr 32 poz. 469 z dn. 18.12.1998r.) Działka nr 61, zgodnie z

obowiązującym planem miejscowym, przeznaczona jest w części pod tereny usług oraz w części pod tereny zieleni parkowej.

Działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, a także nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których

mowa w ustawie z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 ze zm.).

UMOWY:

• umową dzierżawy objęto teren ogródka o powierzchni 155,00 m²; umowa obowiązuje na czas nieokreślony, z możliwością jej

rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia

• pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokalu o powierzchni użytkowej 32,40 m² są objęte umową najmu do dnia

09.06.2020r.; w przygotowaniu aneks do umowy przedłużający okres najmu do dnia 09.06.2021r.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Wieś Lednogóra leży w zachodniej części

gminy Łubowo, nad jeziorem Lednica. Wieś

oddalona o ok. 6 km od siedziby gminy – Łubowa,

5,5 km od Pobiedzisk i ok. 13 km od Gniezna.

❑Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 194.

W odległości 2,5 km na południe od centrum miejscowości

znajduje się przystanek kolejowy Lednogóra na trasie

kolejowej Poznań - Gniezno.

❑Nieruchomość Poczty Polskiej S.A. zlokalizowana

jest w strefie pośredniej wsi Lednogóra, pod nr

porządkowym 48. W najbliższym otoczeniu nieruchomości przeważa miejscowa

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny zielone

i rekreacyjne, park z plażą nad jeziorem Lednica oraz kościół rzymskokatolicki. Dalsze

otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.

❑Dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą publiczną (droga gminna – działka nr

62/2) brukową, do której działka nr 61 posiada bezpośredni dostęp. Droga dojazdowa

częściowo oświetlona od strony parku, wąska, bez urządzonych chodników, o małym

natężeniu ruchu. Wjazd na teren działki gruntowy.

Położenie Lednogóry na mapie powiatu gnieźnieńskiego



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – wyrys z mapy ewidencyjnej

Na działce zostały wzniesione 

trzy przylegające do siebie 

budynki: wg KŚT w kartotece 

budynków 

1. budynek mieszkalny 

2. dwa pozostałe budynki 

niemieszkalne



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



LOKAL NIEMIESZKALNY NR 1 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Wykaz pomieszczeń powierzchnia użytkowa (m2)

1. przedsionek 2,00

2. sala obsługowa z zapleczem 18,90

3. wc 1,40

4. kabina telefoniczna 0,90

razem:   23,20 m2

Wykaz pomieszczeń przynależnych powierzchnia użytkowa (m2)

1. pomieszczenie gospodarcze w pozostałym 

budynku niemieszkalnym nr 0.10

15,70

2. pomieszczenie gospodarcze w pozostałym 

budynku niemieszkalnym nr 0.11

12,00

3. pomieszczenie gospodarcze w pozostałym 

budynku niemieszkalnym nr 0.12

4,70

razem:       32,40 m2



RZUT POMIESZCZEŃ



Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.

Kontakt:

Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126

tel.  61 886 56 21 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl


